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Ці змо гуць ма ла дыя лю дзі са ры ен та вац ца 

ў тым не ве ра год ным па то ку ін фар ма цыі ў 

за меж ных СМІ і ін тэр нэ це, да якіх у іх сён-

ня ёсць до ступ? Ці здоль ны яны са ма стой-

на ад філь тра ваць ін фар ма цыю, ад роз ніць 

фаль сі фі ка цыі і ска жо ныя рэа ліі? На ву ко-

вы су пра цоў нік ад дзе ла ва ен най гіс то-

рыі На цы я наль най ака дэ міі на вук Але на 

ТРУБ ЧЫК упэў не на, што дзяр жа ва і сіс тэ-

ма аду ка цыі па він ны больш ува гі ад да ваць 

кант ро лю за тым, што ўва хо дзіць у га ло вы 

ма ла дых лю дзей. Яе за сму чае той факт, 

што ў вы шэй шых і ся рэд ніх на ву чаль ных 

уста но вах пе ра ста лі вы кла даць курс, пры-

све ча ны гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны, 

што ў школь ных пра гра мах не да стат ко ва 

га дзін да ец ца на вы ву чэн не гэ тай тэ мы, а ў 

ме та дыч ных рэ ка мен да цы ях да школь ных 

пад руч ні каў па зна ча на, што не ка то рыя пы-

тан ні мож на не раз гля даць пад ра бяз на (на-

прык лад, аку па цый ны рэ жым і вы зва лен не 

Бе ла ру сі), а аб' яд ноў ваць з ін шы мі. Сён ня, 

каб вы хоў ваць но вае па ка лен не, не аб ход на 

шу каць но выя срод кі і па ды хо ды, аб' яд ноў-

ваць на ма ган ні пе да го гаў і ву чо ных, гра мад-

скіх ар га ні за цый і СМІ. І на ту раль на, у та кі 

час па трэб ны бу дуць но выя кні гі пра вай ну.

І сён ня вы даў цы ве да юць, як пад ла дзіц ца 

пад па трэ бы па ка лен ня з клі па вым мыс лен-

нем. Се рыя «Бе ла русь. Тра ге дыя і праў да 

па мя ці» вы да вец тва «Бе ла рус кая Эн цык ла-

пе дыя імя Пет ру ся Броў кі» як раз раз лі ча на 

на мо ладзь. Не вя лі кія па фар ма це, су час на 

аформ ле ныя, з ка рот кі мі ём кі мі тэкс та мі, 

ба га та аздоб ле ныя ілюст ра цы я мі, кні гі рас-

па вя да юць пра тое, што да вя ло ся пе ра жыць 

на шым па пя рэд ні кам. Фак ты, якія пры во-

д зяц ца ў іх, пры му ша юць стра ся нуц ца, за-

ду мац ца над тым, якія жа хі ня се вай на. Кні гі 

з вы шэй зга да най се рыі «Ха тынь. Тра ге дыя 

бе ла рус ка га на ро да», «Трас ця нец. Тра ге дыя 

на ро даў Еў ро пы», «Боль і гнеў. Ха ла кост і 

су пра ціў лен не ў На ва груд ку» ўжо атры ма лі 

шы ро кае пры знан не ў кра і нах СНД і ад зна-

ча ны най леп шы мі ў на мі на цыі «Пе ра мо га» 

Між на род на га кон кур су дзяр жаў — удзель-

ніц СНД «Мас тац тва кні гі — 2019».

А ня даў на вы да вец тва прэ зен та ва ла яшчэ 

ад ну на він ку — «Ма сю коў шчы на. Тра ге дыя 

са вец кіх ва ен на па лон ных»

ЗА МО РА НЫЯ ГО ЛА ДАМ І ХО ЛА ДАМ
У 1941 го дзе ў па лон па тра пі ла 3,4 міль ё-

 на сал дат і афі цэ раў Чыр во най Ар міі. Да кан-

ца сту дзе ня 1942-га з іх у жы вых за ста ло ся 

толь кі 1,4 міль ё на. Ас тат нія бы лі рас стра-

ля ны, за ка та ва ны, па мер лі ад хо ла ду, го-

ла ду і хва роб у на цысц кіх ла ге рах ці пад час 

транс пар ці роў кі ў мес цы зня во лен ня. Звыш 

800 ты сяч ва ен на па лон ных (і гэ та ліч ба не 

кан чат ко вая, не ка то рыя гіс то ры кі ўжо на зы-

ва юць і 900 ты сяч) бы ло зні шча на за хоп ні-

ка мі на тэ ры то рыі Бе ла ру сі.

На жаль, за са вец кім ча сам га ва рыць пра 

за бой ствы ва ен на па лон ных не бы ло пры ня та. 

І хоць па кут ніц кая смерць у па ло не здра дай 

не лі чы ла ся, пра ўша на ван не па мя ці та кіх ах-

вяр у Са вец кім Са ю зе асаб лі ва не га ва ры лі. 

З гэ тай тэ май амаль не пра ца ва лі да след чы кі. 

На мес цах ма са вых за бой стваў ва ен на па лон-

ных не ста ві лі ме ма ры я лаў. Та му но вая кні га 

вы да вец тва «Бе ла рус кая Эн цык ла пе дыя» бу-

дзе ці ка вая не толь кі жы ха рам на шай кра і ны, 

тым больш, што на бе ла рус кай зям лі за гі ну лі 

прад стаў ні кі роз ных на цы я наль нас цяў.

Ла гер у Ма сю коў шчы не (шта лаг № 352) 

быў ад ным з най буй ней шых у Бе ла ру сі па 

коль кас ці зні шча ных са вец кіх ва ен на па лон-

ных. З лі пе ня 1941 да лі пе ня 1944 го да ў ім 

за гі ну ла больш за 80 ты сяч ча ла век. Най-

больш жах лі вай ста ла пер шая ж «па лон ная» 

зі ма — лю дзі ма са ва па мі ра лі ад го ла ду і 

хо ла ду. Фа шыс ты спра ба ва лі сха ваць гэ-

тае зла чын ства, але ад ра зу пас ля вай ны 

бы лі зной дзе ны за ка па ныя імі скры ні з да-

ку мен та мі, якія па цвяр джа лі фак ты смер ці 

ва ен на па лон ных ад зня сі лен ня.

Ла гер скла даў ся з дзвюх час так. Ад на 

раз мя шча ла ся ў го ра дзе ў ме жах ву ліц Ка лі-

ні на — Яку ба Ко ла са. (Да рэ чы, вы да вец тва 

«Бе ла рус кая Эн цык ла пе дыя» як раз раз мя-

шча ец ца ў тых мяс ці нах, дзе чы ні лі ся зла-

чын ствы і дзе бы лі па ха ва ны ах вя ры тэ ро-

ру — бы лая так зва ная «мо гіл ка вая гор ка»). 

У гэ тай част цы ла ге ра за гі ну ла ка ля 10 ты-

сяч ва ен на па лон ных. У ра зы больш ах вяр 

бы ло зні шча на ў дру гой част цы ла ге ра, якая 

раз мя шча ла ся за го ра дам на мес цы бы ло-

га ва ен на га га рад ка (сён ня гэ та пры пы нак 

элект рыч кі «Ма сю коў шчы на»).

Аў тар кні гі — за гад чык ад дзе ла на ву-

ко ва-да след чыц кай ра бо ты Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га му зея гіс то рыі Вя лі кай Ай-

чын най вай ны На тал ля ЯЦ КЕ ВІЧ, да па мо гу 

ака за лі ар хі вы і ўпраў лен не па ўве ка ве чан ні 

па мя ці аба рон цаў Ай чы ны Уз бро е ных Сіл, 

пад кі раў ніц твам яко га пра во дзі лі ся рас коп кі 

ў Ма сю коў шчы не. У кні зе раз ме шча ны фа-

та гра фіі, якія па цвяр джа юць ма са выя за бой-

ствы ва ен на па лон ных. За ха ва лі ся па ка зан ні 

све дак і га зе та «Па лон ная праў да», што ўпо-

тай ства ра ла ся зня во ле ны мі.

«Мно гія па бу до вы ла ге ра ва ен на па лон-

ных у Ма сю коў шчы не мож на ба чыць і ў наш 

час, — за ўва жае вя ду чы на ву ко вы рэ дак-

тар вы да вец тва, рэ дак тар кні гі Мі ха іл 

НІ КІ ЦІН. — Па ву лі цы Яку ба Ко ла са — гэ та 

трох па вяр хо выя ка зар мы (ра ней ла за рэт), 

ад куль вы нес лі 10 ты сяч за гі ну лых, і ў са-

мой Ма сю коў шчы не за ха ва лі ся трох па вяр-

хо выя ка зар мы, ця пер паў раз ва ле ныя, ад-

куль вы нес лі за гі ну лых ад не ча ла ве чых умоў 

не менш за 50 ты сяч ча ла век у пер шую ж 

ва ен ную зі му. Так са ма на тэ ры то рыі ва ен на-

га га рад ка Ма сю коў шчы на за ха ва лі ся ста-

ло вая і аб' ект, звя за ныя з су пра ціў лен нем 

ва ен на па лон ных, — бу ды нак аў та май стэр ні, 

пад якую гіт ле раў цы вы ка рыс та лі ар мей скі 

клуб. Ва ен на па лон ныя, што там пра ца ва лі, 

здо ле лі ар га ні за ваць уцё кі на бро не ма шы-

нах, якія яны ра ман та ва лі. У 1943 го дзе так 

уда ло ся вы ра та вац ца гру пе ка ля 10 ча ла век. 

Упраў лен не па ўве ка ве чан ні па мя ці прад ста-

ві ла план ла ге ра, і ў кні зе ёсць фа та гра фіі 

аца ле лых аб' ек таў».

У вы дан ні ўдзя ля ец ца ўва га і ін шым мес-

цам ма са ва га зні шчэн ня ва ен на па лон ных. 

Да рэ чы, ад ны з пер шых ах вяр бы лі зні шча ны 

ў ча со вым ла ге ры по бач з вёс кай Драз ды. 

Гіт ле раў цы рас стра ля лі тут ада бра ных па-

вод ле «За га да аб ка мі са рах» 10 ты сяч най-

больш «не бяс печ ных» вай скоў цаў.

Ма са вая гі бель ва ен на па лон ных, ге на-

цыд яў рэ яў і ін шыя рас пра вы аку пан таў пад-

штур хоў ва лі жы ха роў Бе ла ру сі на ба раць бу 

з на цыс та мі. І яшчэ ад на кні га, якую прэ-

зен та ва ла вы да вец тва, як раз і рас каз вае 

пра гэ та. У кні зе «Бе ла русь пар ты зан ская» 

ідзе га вор ка пра рэй ка вую вай ну, су вязь з 

пад поль шчы ка мі і мір ны мі жы ха ра мі і пра 

звы чай нае жыц цё пар ты за наў — у іх бы лі 

ста лоў кі, ла за рэ ты, шко лы, вы да ва лі ся свае 

га зе ты і ча со пі сы, асоб ныя пар ты зан скія зо-

ны дзей ні ча лі так, быц цам са вец кая ўла да 

ад сюль ні ку ды і не сы хо дзі ла. У кні зе зме-

шча на ка ля 600 фа та гра фій, мно гія з якіх 

ра ней не дру ка ва лі ся. Тэкс ты пад рых та ва лі 

су пра цоў ні кі Ін сты ту та гіс то рыі На цы я наль-

най ака дэ міі на вук. Трэ ба ад зна чыць і тое, 

што ўпер шы ню та кое буй ное грун тоў нае 

да сле да ван не вы хо дзіць з пе ра кла дам на 

анг лій скую мо ву.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

— Наш ла гер, скі ра ва-

ны на ва ен на-па тры я тыч нае 

вы ха ван не пад лет каў, ар га-

ні зоў ва ец ца што год, — ка-

жа на мес нік ка ман дзі ра 

120-й асоб най гвар дзей скай 

ме ха ні за ва най бры га ды па 

ідэа ла гіч най ра бо це пал коў-

нік Сяр гей КОР НЕЎ. — Як 

пра ві ла, ся рэд ні ўзрост дзя-

цей у нас — 11—13 га доў. Мы 

зна ё мім іх з тым, што та кое 

Уз бро е ныя Сі лы, рас каз ва ем 

пра гіс та рыч ны шлях на шай 

бры га ды, якая вы зва ля ла 

75 га доў та му іх род ны го рад 

ад фа шысц кіх за хоп ні каў.

Але толь кі гэ тым вай скоў-

цы не аб ме жа ва лі ся. Вуч няў 

ча ка лі ўро кі па вы жы ван ні, 

якія аба вяз ко ва пра хо дзяць 

раз вед чы кі. На вы кі гэ тыя 

мо гуць спат рэ біц ца і ў паў ся-

дзён ным жыц ці. На прык лад, 

за блу каць у ле се мо жа кож-

ны. Як пры гэ тым пра віль на 

ся бе па во дзіць, ве да юць, на 

жаль, не ўсе. Тут жа школь-

ні кам рас каз ва лі пра тое, як 

трэ ба ўлад коў ваць укрыц-

це, дзе мож на сха вац ца ад 

даж джу, па каз ва лі, як трэ ба 

рас паль ваць вог ні шча і га та-

ваць са бе ежу па ся род ле су. 

А за ад но — і пры ёмы са ма-

аба ро ны.

Школь ні кі зна ё мі лі ся і з 

ва ен най тэх ні кай, і з сал-

дац кі мі буд ня мі. Во сем су-

так яны жы лі ў ка зар ме. 

Адзі нае — рас па ра дак дня 

ў па раў на нні з ва ен на слу жа-

чы мі тэр мі но вай служ бы ў іх 

быў аб лег ча ны.

— Кож ны юнак у бу ду чы-

ні — аба рон ца Ра дзі мы, — 

пра цяг вае Сяр гей Кор неў. — 

Мы па каз ва ем, што ў вой ску 

ня ма ні чо га страш на га. Тут 

слу жаць та кія ж хлоп цы, якія 

ка лісь ці ся дзе лі за школь най 

пар тай, як і гэ тыя пад лет кі. 

Гу та ра чы з вай скоў ца мі, яны 

атрым лі ва юць усю не аб ход-

ную ін фар ма цыю, як га во-

рыц ца, з пер шых вус наў. Ды 

і па до све дзе мі ну лых га доў, 

за 8 дзён дзе ці цу доў на тут 

асвой ва юц ца. Пра гра ма па-

бу да ва на так, каб яны з пер-

ша га ж дня па ча лі ўцяг вац ца 

ў рас па ра дак дня. У баць коў 

вод гу кі аб ла ге ры вель мі 

доб рыя. І з кож ным го дам 

кон курс у ла гер па вя ліч ва ец-

ца — жа дан не да рос лых ад-

пра віць дзя цей кры ху больш 

чым на ты дзень да нас вель-

мі вя лі кае. Але мы імк нём ся 

тры маць коль касць вуч няў у 

ме жах 20—30 ча ла век. Гэ та 

ап ты маль ная коль касць для 

нас на сён няш ні мо мант. Лі-

чы це, як ся рэд ні клас.

Мы мо жам па ка заць дзе-

цям тут най больш поў ны 

спектр уз бра ен ня. У нас ёсць 

пад раз дзя лен ні раз вед валь-

ныя, мо та страл ко выя, тан-

ка выя, су вязь, ар ты ле рыя, 

ін жы не ры... Ад па вед на, тэх-

ні ка і зброя раз на пла на выя. І 

па бы ваў шы толь кі ў нас, яны 

мо гуць атры маць уяў лен не 

аб роз ных ро дах вой скаў. 

Да ём пер ша сныя на вы кі і ве-

ды ў абы хо джан ні са страл-

ко вай збро яй, рас каз ва ем 

пра іх так ты ка-тэх ніч ныя 

ха рак та рыс ты кі, па каз ва ем 

пры цэль ныя пры ста са ван ні 

бе ла рус кіх рас пра цоў шчы-

каў. Мы іх во дзім на трэ на-

жо ры тан каў, ба я вых ма-

шын пя хо ты. Яны вы клі ка-

юць най боль шую ці ка васць. 

Фак тыч на пе рад імі — ма-

тэ ры я лі за цыя кам п'ю тар най 

гуль ні. А днём ра ней дзе ці 

на зі ра лі за тым, як ідзе па-

груз ка вай ско ва га эша ло на. 

На плат фор мы ад праў ля лі ся 

тан кі.

А яшчэ кож ны дзень мы 

ла дзім куль тур ную пра гра-

му. На прык лад, па бы ва лі 

ў му зеі Вя лі кай Ай чын най 

вай ны. З'ез дзі лі ў Ха тынь. 

На ве да лі му зей ва ен най гіс-

то рыі. Мы вель мі хо чам, каб 

хлоп цы, па бы ваў шы ў Мін-

ску, вяр ну лі ся ў Ра га чоў з 

ма сай яр кіх ус па мі наў. Ды ў 

та кім уз рос це ўжо трэ ба па-

дум ваць і пра свой бу ду чы 

пра фе сій ны шлях.

У ла ге ры «Гвар дзе ец» 

так са ма прай шла ці ка вая ва-

ен на-спар тыў ная эс та фе та. 

Сё ле та бы ла па вя лі ча на дыс-

тан цыя пра хо джан ня асоб ных 

эле мен таў па ла сы пе ра шкод. 

Пас ля гэ та га школь ні кі, як са-

пё ры, шу ка лі пры да па мо зе 

шчу па мі ну, ву чым ся на клад-

ваць шы ны, аказ ваць ме ды-

цын скую да па мо гу. А скон чыў 

гэ та пры го жы фі ніш.

А тым ча сам да мо сло ва 

не па срэд на ўдзель ні кам ла ге-

ра. Анд рэй Ла пат кін пры яз-

джае сю ды ўжо трэ ці раз.

— Да ве даў ся пра ла гер 

вель мі прос та — ска за лі ў 

шко ле, што ёсць маг чы масць 

па ехаць. Тут мы, акра мя ўся-

го ін ша га, кож ны дзень гу ля-

ем у фут бол. Сал да ты ра ды 

нас ба чыць. Шмат ча го но ва-

га я да ве даў ся аб вай ско вай 

тэх ні цы. На ву чыў ся ад роз ні-

ваць вай скоў цаў па зван нях. 

До ма ўсё роў на ра біць ня ма 

ча го, а тут усё так раз на-

стай на і ці ка ва... На ву чыў ся 

за гэ ты час мар шы ра ваць і 

ра на ўста ваць.

Сяр гей Лаш ке віч, які пе-

рай шоў у вось мы клас, тут 

так са ма трэ ці раз. Але вы-

гля дае хло пец кем лі вым не 

па га дах. Ён сяб руе са спор-

там. Ра ней зай маў ся пла-

ван нем і мае дру гі раз рад. 

Праў да, ця пер пе ра важ вае 

ін та рэс да фут бо ла.

— До ма ж не ці ка ва. Смарт-

фон, кам п'ю тар, ка на па... усё 

ад но і тое ж кож ны дзень. 

А тут мож на за няц ца фі зіч най 

пад рых тоў кай. Раз мін ка ў нас, 

на прык лад, з са май ра ні цы. 

Праў да, у па раў на нні з мі ну-

лы мі га да мі мы ця пер уста ём 

а 8-й га дзі не. Ра ней бы ло а 

7-й. Ад бой у нас у 22 га дзі ны. 

Але ў 21.55 мы ўжо па він ны 

ля жаць па лож ках.

Два сяр жан ты ву чаць 

нас стра я вой пад рых тоў цы. 

Вод зяць нас стро ем у ста-

ло вую ес ці. Праў да, ад ра зу 

бач на, хто тут пер шы раз, 

а хто ўжо мае за пля чы ма 

пэў ны до свед. Хоць, зрэш ты, 

та кія бы лі ўсе.

У жніў ні пла ну ец ца пра вес-

ці яшчэ дзве зме ны ў «Гвар-

дзей цы». Гэ тым ра зам — для 

мін скіх школь ні каў.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та 

Лі за ве ты ГРЫ ВА ЧЭЎ СКАЙ.

Па мяць ПА ЛОН НАЯ ПРАЎ ДА
У кож на га на ро да свая па мяць пра вай ну. У Бе ла ру сі Вя лі кая Ай чын ная вай на 

за кра ну ла кож ную сям'ю. Сот ні ты сяч на шых пра дзе даў ва я ва лі ў Чыр во най 

Ар міі і ў пар ты за нах, жы ха ры га ра доў і вё сак ста на ві лі ся свед ка мі жах лі вых зла-

чын стваў, што тва ры лі ся аку пан та мі, лю дзі ве да лі, якой ца ной да ва ла ся пе ра мо-

га. Дзе ці і мо ладзь вы хоў ва лі ся на апо ве дах ві да воч цаў. Але як па да ваць 

ва ен ную гіс то рыю су час най мо ла дзі, тым больш, ка лі сы хо дзяць не толь кі свед-

кі, але і па ка лен не, якое ба чы ла і раз маў ля ла з удзель ні ка мі тых па дзей.

КА НІ КУ ЛЫ Ў СТЫ ЛІ «МІ ЛІ ТА РЫ»
Двац цаць тры вуч ні ся рэд няй шко лы № 4 го ра да 

Ра га чо ва пра вя лі во сем дзён у лі пе ні ў ва ен на-спар-

тыў ным ла ге ры «Гвар дзе ец». Мес ціў ся ён на ба зе 

120-й асоб най гвар дзей скай ме ха ні за ва най бры га-

ды. Школь ні каў ча ка лі не толь кі азы стра я вой пад-

рых тоў кі і ва ен на-спар тыў ная эс та фе та, але і маш-

таб ная куль тур на-ма са вая пра гра ма. Зрэш ты, пра 

ўсё па па рад ку.
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